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Додаток 1 до Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Чернігові 
 

Бланк-заявка пропозиції (проекту), реалізація якої відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Чернігові на 2020 рік та список мешканців міста Чернігова, які 

підтримують цю пропозицію (проект)  

 

Ідентифікаційний номер проекту 

(вписує уповноважений робочий орган ) 
25 

Примітка: пункти, зазначені „*” є обов’язковими для заповнення! 

 

1.* Назва проекту (не більше 15 слів):  

 

Студія дизайну і моди  “ Світлинка ” виробляємо українське. 

 

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „x”, який вказує тип проекту): 

проект:   
  

  малий      великий          

 

Проект буде реалізовано на території міста Чернігова (впишіть назву житлового 

масиву/мікрорайону):  

 

Новозаводський р-н 

 

3.* Адреса, назва установи/закладу, будинку: 

Міський  палац  культури  імені  В’ячеслава Радченко 

 

4.* Короткий опис проекту (не більше 50 слів)  

 

Основне завдання цього проекту – це подальша підтримка та розвиток випускників 

вищого професійного училища побутового обслуговування №9. 

В студії дизайну і моди вони зможуть набути більше практики, придбати досвід 

праці та стати підприємцями і відкрити власну справу (ательє, виробництво). Це дасть 

можливість заробляти власні гроші, розвивати рідне місто та Україну, сплачувати податки 

і зупинить виїзд молодих фахівців швейної галузі за кордон. 

 

5. Опис проекту (примітка: опис проекту не повинен містити вказівки на суб’єкт, який 

може бути потенційним виконавцем проекту): 

 

Молодь зможе знайти себе в різних професіях: кравця, закрійника, швачки, 

дизайнера, модельєра, стиліста, фотографа, візажиста, парикмахерка, моделі, організатора, 

ведучого конкурсів, менеджера. Учні та випускники ліцея №9 зможуть проходити 

практику в студії дизайну і моди  “ Світлинка ”. 



 

2 

 

2 

6.* Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста 

Чернігова у разі його реалізації: 

(примітка: інформація щодо доступності може стосуватися, наприклад, годин роботи 

об’єкту, можливої плати за користування, категорії мешканців, які зможуть і які не 

зможуть користуватись результатами реалізації даного проекту)  

 

Для мешканців Чернігова буде цікаво дивитись колекції модного, сучасного одягу 

та аксесуарів в рідному місті і вони зможуть придбати якісний, модний одяг. 

Студія буде працювати на протязі неділі та вихідних днів з 8:00 до 20:00 годин. 

Роботу буде побудовано позмінно, зважаючи на те, що у молодих фахівців з’являються 

сім’ї. 

Всі категорії мешканців  Чернігова зможуть доступно користуватися послугами 

фахівців і обслуговуватися в студії дизайну та моди. 

 

7. Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари (основна 

мета реалізації проекту; проблема, якої воно стосується; запропоновані рішення; 

пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація 

вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які зможуть 

користуватися результатами реалізації завдання)   

 

Студія дизайну і моди буде влаштовувати свята моди, на які буде запрошувати 

демонструвати  свої колекції відомих дизайнерів-модельєрів . Разом з організацією       “ 

Нью фешен зон ”, розташованою в м. Києві, буде подальший розвиток молоді, яка 

проявить вміння і здібності у великій моді. Будуть влаштовуватись конкурси дизайнерів 

для виявлення талантів. Стати учасником цього конкурсу зможе кожен мешканець міста 

від 14 років у кого є творчі ідеї. Дизайнери будуть приймати участь у святах міста 

Чернігова.  

 

8.* Орієнтовна вартість (брутто) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 

вартість)   

 

Складові завдання 
Орієнтовна вартість 

(брутто), грн 

1. Аренда приміщення та залу  98.000 

2. Обладнання та приспособи ( додаток №1 ) 347.000 

3. Матеріали  ( додаток № 2 ) 261.500 

4. Реклама 250.000 

5. Кошти на розвиток моди  майбутнього 150.000 

6. Меблі та електричні засоби (додаток № 3 ) 49.026 

7. Комп’ютерна техніка (додаток № 4 ) 38.899 

8. Апаратура для показу моди (додаток № 5 ) 90.133 

9. Обслуговуючий персонал для підключення та сбору 

обладнання, меблів і подальшого обслуговування 

швейного обладнання 

28.000 

РАЗОМ: 1 312.558 
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9.* Список з підписами щонайменше 15 громадян України, які належать до 

територіальної громади міста Чернігова, мають право голосу та підтримують цю 

пропозицію (проект) (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка 

списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки 

(необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).  

 

10.* Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні, у тому 

числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 

думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити): 

a) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси  

svetulechka034@gmail.com    для зазначених вище цілей  

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ….………….. 

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 

цілей. 

Примітка:  

Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Чернігівської міської ради), 

вказуються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.  

11. Інші додатки (якщо стосується): 

a)  фотографія/ї, які стосуються цього проекту, 

б)  мапа з зазначеним місцем реалізації проекту, 

в)  інші, суттєві для заявника проекту, які саме?   

 1. Швейне підприємство по “Метол” дає згоду на пропозицію безкоштовно надавати 

інше необхідне обладнання для виготовлення колекцій одягу  та буде ділитися досвідом 

роботи з молодими фахівцями, приймати участь в семінарах та тренінгах, влаштованих 

для майбутніх підприємців швейної галузі міста Чернігова. 

 2. Швейне підприємство по виробленню виробів з шкіри, яке очолює Болтушкін Андрій 

Ігоревич, дає згоду на участь у розвитку і підтримці молодих фахівців швейної галузі 

(на волонтерській основі). 

 


